2015/ 2

voor medewerkers in de diervoederindustrie
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Wim van den Brink
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Met plezier blijven werken

Wat heb je daarvoor
Door de verhoging van de aow-gerechtigde leeftijd en het ontmoedigen
van overheidswege om eerder te stoppen, moet iedereen langer doorwerken. Het liefst met plezier én in goede gezondheid. De cao-partijen
voor de graanbe- en verwerkende bedrijven willen weten wat er (arbeidsvoorwaardelijk) nodig is om dit voor alle medewerkers in de sector, jong
en oud, te realiseren. Daarom hebben ze het afgelopen jaar samen onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid. In dit artikel geven we een
inkijkje in de resultaten en oplossingsrichtingen.

H

et onderzoek

De onderzoekers hebben verschillende bedrijfsbezoeken afgelegd. Ze spraken met directeuren,
hr-managers en -medewerkers, or-leden en andere personeelsvertegenwoordigers. Hierdoor kregen ze een
beeld van wat er al gebeurt op het gebied van duurzame
inzetbaarheid en ook van de knelpunten, de zaken die beter
geregeld moeten worden. Op basis van die bevindingen zijn
een aantal ‘denkrichtingen’ geformuleerd, die moeten helpen
bij het inrichten van duurzame inzetbaarheid.

Wat is er aan de hand?

Meer dan de helft van de medewerkers in de diervoedersector is op dit moment ouder dan 45 jaar. En dit gemiddelde

werkers die tegen de lange werkdagen aanlopen. Dat komt
doordat zij meerdere keren per dag tankwagens vol voer bij
silo’s van de boeren moeten aan- en afkoppelen. Dit is zwaar
werk door het gewicht van de metalen aan- en afkoppelbeslagen. Medewerkers in de buitendienst en op kantoor
geven aan dat ze te maken hebben met een grote mentale
belasting, die wordt veroorzaakt door werkdruk en stress.

Waar ligt de oplossing?

Voorheen lag een oplossing voor dergelijke problemen in het
creëren van opties waardoor werknemers vervroegd konden
stoppen met werken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van
vut- of prepensioenregelingen. Maar omdat die regelingen
zijn afgeschaft, is dit voor veel medewerkers niet (meer)
mogelijk. Daarnaast wordt de aow-gerechtigde leeftijd de komende jaren stapsgewijs verhoogd naar
67 jaar en deze zal na 2021 verder omhoog gaan.
Het is dus in het belang van werknemer en werkgever in te zetten op duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen voor
oudere medewerkers
neemt de komende jaren toe. En hoewel het ziekteverzuim
met 3,3% laag is in de branche, neemt het risico op een hoger
verzuimpercentage toe naarmate er meer oudere medewerkers zijn. Oudere werknemers zijn niet vaker maar wel langer
ziek. Tussen bedrijven onderling zijn ook grote verschillen
waar het leeftijden betreft. Het maakt bijvoorbeeld veel uit
of de gemiddelde leeftijd van werknemers binnen een bedrijf
30 of 55 jaar is. Dit heeft invloed op de manier waarop geroosterd moet worden en hoe de werkzaamheden onderling
worden verdeeld. Zo krijgen veel oudere medewerkers
moeite met het werken in ploegendiensten en met de lichamelijke belasting van hun werk. In de logistiek zijn er mede-
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Hoe gaat duurzame inzetbaarheid
hierbij helpen?

Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassingen van hun takenpakket of
werkprocessen: zaken die onvermijdelijk zijn.
Daarbij zijn ze beter in staat veranderingen in hun
loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie te handelen.
Duurzame inzetbaarheid gaat dus ook om bijblijven, en om
scholing en ontwikkeling zodat mensen kunnen doorgroeien.
Tegelijk draait het om een goede balans tussen werk en privé
te vinden. Want die verandert in elke levensfase of door bijzondere gebeurtenissen. Dan kan het gaan om de zorg voor
(klein)kinderen en om meer vrije tijd om van het werk te kunnen herstellen. Door omstandigheden te creëren waardoor
iemand met plezier, gemotiveerd en productief zijn werk kan
doen. Dan is hij duurzaam inzetbaar.
Werknemers vinden het belangrijk om mee te denken over
hoe ze gezond en met plezier inzetbaar kunnen zijn en blijven.

nodig?

Daarom is het zaak dat werknemers en werkgevers dit
samen oppakken.

Mogelijkheden

Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft
een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers
van de betrokken cao-partijen, een aantal zogeheten
denklijnen opgesteld. Dit zijn:
1 Leidinggevenden of hr-mensen houden eenmaal
per jaar een functioneringsgesprek met medewerkers, waarbij duurzame inzetbaarheid vast op
de agenda staat. Hierdoor kunnen ze knelpunten
vroegtijdig opsporen.
2 Stel voor elke medewerker een individueel budget
beschikbaar dat -naar keuze- besteed kan worden aan
scholing, gezondheid of extra vrije tijd.
3 Onderzoek de mogelijkheden waardoor medewerkers de
kans krijgen vanaf een bepaalde leeftijd minder zwaar of
korter te werken. Oudere werknemers kunnen bijvoorbeeld
worden ingezet als mentor voor collega’s om hun kennis en
ervaring te delen.
4 Om medewerkers te helpen bij te blijven op hun vakgebied, kan de Nevedi Academy meer trainingen en
scholingsprogramma’s opzetten en aanbieden.

Wat is duurzame inzetbaarheid
eigenlijk?

In de verschillende fasen van hun leven en loopbaan
hebben werknemers en werkgevers andere behoeften
waar het gaat om de invulling van hun werk en vrĳe tĳd.
Iemand met een jong gezin heeft andere wensen dan
iemand die alleen is of graag carrière wil maken.
Duurzame inzetbaarheid gaat erom rekening te houden
met die diverse behoeften en wensen. Want dan kunnen
mensen met plezier en productief hun werk doen.

5 Kijk hoe andere sectoren ‘gezond roosteren’ hebben

opgepakt. Het is mogelijk dat daar ideeën voor de
diervoederbranche kunnen worden opgedaan.

Bovenstaande aspecten helpen werknemers in de sector
om langer, in goede gezondheid en met plezier inzetbaar te
kunnen blijven. Dit is ook de inzet van cao-onderhandelingen.
Duurzame inzetbaarheid komt de komende jaren vaker terug
als onderwerp aan de onderhandelingstafels.
Wordt vervolgd dus.
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Trots op
Wie?

Wim van den Brink, 56 jaar

Functie?

Hoofd inkoop grondstoffen bĳ Coöperatie
‘De Valk Wekerom’ in Lunteren

En ook?

Gids voor IVN, Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid, afdeling de Oude Ĳsselstreek in
de omgeving van Doetinchem (Achterhoek)

‘Mensen iets van de
Wat doet u bij Coöperatie ‘De Valk Wekerom’?

“Ik houd me bezig met de inkoop van grondstoffen, logistiek
en calculaties voor onder meer de afdelingen Nutritie en Verkoop. Het is leuk en gevarieerd werk.”

Hoe en waarom bent u bij IVN terechtgekomen?

“Eigenlijk wilde ik vroeger boswachter worden. Natuur en landbouw hebben me altijd geïnteresseerd en ik vind het fijn om
buiten te zijn. Vier jaar terug zag ik in een lokaal blaadje een
advertentie voor een natuurcursus van IVN. Dat leek me wel
wat. Deze cursus bestaat uit enkele theorielessen en excursies.
Daarna heb ik de gidsencursus gevolgd en ben nu zelf gids.”

Wat doet u precies?

“We zetten verschillende wandelingen uit, die kunnen gaan om
wat er groeit en bloeit in het voorjaar of over landgoederen in
de buurt. Speciaal voor grootouders met hun kleinkinderen hebben we de wandeling ‘Struinen door de natuur’ ontwikkeld.
Leuk toch? We plaatsen advertenties in de lokale bladen waar
zich soms wel vijftig mensen voor aanmelden. Dan splitsen we
de groep in vieren en gaan we met vier gidsen op pad. Ik geef
samen met andere gidsen de natuurcursus. Ook zit ik in de vogelwerkgroep. Regelmatig ga ik er ’s morgens al vroeg op uit,
met een excursie of alleen.

Hoeveel uur per week bent u hiermee bezig?

“Dat is al gauw zo’n twee dagen in de week. In april, mei en juni
is het wat intensiever dan de rest van het jaar. Verder vergaderen we nog vijf keer per jaar. Ik heb de tijd nu mijn dochters uit
huis zijn. Ook is het goed om een leuke bezigheid naast het
werk te hebben.”

Waar bent u trots op?

“Het is mooi om mensen bewust te maken van de natuur en
deze te laten beleven. Dat ze dingen leren zien die ze eerder
niet zagen en dat ze er wat van opsteken. Het gaat erom dat je
mensen een leuke middag bezorgt.”
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Diervoederverkoop in Duitsland anders dan in Nederland

“Gibt’s noch etwas Neues”
Steeds meer diervoederbedrijven openen vestigingen over de grens. De manier van voerverkoop
is echter totaal anders. In Duitsland heerst een heel andere verkoopcultuur dan in Nederland.
Willie-Jan Tomassen is Verkaufsleiter Schweinefutter van ForFarmers in het Duitse Langförden en
werkte daarvoor bij een Nederlands voederbedrijf. Hij zet de voornaamste verschillen op een rij.

“N

ederlandse bedrijven steken veel tijd en energie
in het opbouwen en onderhouden van een goede
relatie met de klant”, stelt Tomassen. “Door regelmatig contact, hebben verkopers meer zicht op de bedrijfsontwikkeling. Hierdoor kunnen ze nog beter op de wensen van de
klanten inspelen. En zolang de klant tevreden is doordat hij
goede productieresultaten haalt en blijft halen, blijft hij het voer
bij jou afnemen. Dat is resultaatgericht verkopen. Nederlandse
boeren zien voer als investering waar dieren beter van gaan
groeien en een talrijker of gezonder nageslacht krijgen.
En dus hogere inkomsten genereren.”

Relatie versus lage kostprijs
In Duitsland gaat dat heel anders. Waar het
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Nederlandse boeren vooral gaat om de resultaten die ze
met voer behalen, zijn Duitse boeren voornamelijk gericht op
een zo laag mogelijke kostprijs. Tomassen: “Zo laag dat het best
een beetje ten koste van de kwaliteit van het voer mag gaan.
Duitsers zien voer veel meer als ordinaire kostenpost. Dat proberen wij uiteraard wel te beïnvloeden, maar dat is erg moeilijk.
Het is een cultuurverschil, dat van oudsher is ingegeven doordat
veel Duitse boeren een groot deel van hun voer zelf verbouwen.”
Aangekocht voer is puur ter aanvulling van de nutritionele
waarden.

‘Duitsers zien voer
veel meer als ordinaire
kostenpost’

42,795 pt

oh zit
dat zo
De vestiging van ForFarmers in Langförden

Contracten
Daar komt bij dat boeren in Duitsland veelal jaarcontracten afsluiten voor het afnemen van voer
voor een bepaalde tijd tegen een vooraf bepaalde
prijs. “Dat is soms best lastig”, erkent Tomassen.
“Want dan heb je een jaar je best gedaan en zijn
de resultaten ook echt beter, dan nog geeft de
kostprijs de doorslag. Ben je duurder dan de concurrent, dan lig je eruit. Momenteel zien we zelfs
dat er nog kortere contracten worden afgesloten;
voor vier maanden. Dat komt doordat steeds
meer Duitse varkenshouders complete koppels
biggen voor de vleesproductie importeren vanuit
Nederland en Denemarken. Die worden in vier
maanden rijp gemaakt voor de slacht. Bij een
nieuw koppel sluiten ze een nieuw contract af.”
Tomassen benadrukt: “Hier ligt dus een belangrijke opdracht voor de buitendienstmedewerkers.
We moeten niet alleen de resultaten van onze
klanten verbeteren, maar ook steeds communiceren dat we daarmee bezig zijn. Dat het in hun
eigen belang is te investeren in voer.”

Wat ook meespeelt
De kostenstructuur van boerenbedrijven is heel
anders dan die in Nederland. “Nederlandse boeren worden vaker beïnvloed door de bank; zo krijgen ze pas financiering als ze goede resultaten
halen. Duitse boeren zijn minder afhankelijk van
vreemd kapitaal. Vaak hebben ze naast hun veebedrijf nog meer inkomstenbronnen als een akkerbouwbedrijf, een aandeel in bio-vergisters of
zonnepanelen”, legt Tomassen uit. “De kostendruk is daardoor lager dan in Nederland.”

Handelsdynamiek
Kortom in Duitsland moeten verkopers er harder
aan trekken om klanten te werven en vooral te
behouden. Bezoeken, mailingen en studiedagen
horen erbij; dat is niet anders dan in Nederland.
Toch is Tomassen ‘happy’ in Duitsland. “Hier heb
je als verkoper veel meer te maken met de handelsdynamiek. De afstanden zijn groter waardoor
je al snel uren onderweg bent naar klanten.
Daarom besteden we wat meer tijd aan research
om goed beslagen ten ijs bij klanten aan te
komen om een succesvol acquisitie-gesprek te
hebben. We leggen dan bijvoorbeeld de nadruk
op technische innovaties. Eigenlijk is de eerste
vraag dan ook die boeren stellen: Gibt’s noch
etwas Neues?”

Wat doet SecureFeed
eigenlijk?

D

e voedselveiligheid van diervoerders is momenteel -terechteen belangrijk maatschappelijk-politiek thema. Ook binnen
de keten van diervoederbedrijven. Recente voedselcrises zijn
schadelijk voor de sector en slecht voor het vertrouwen van de consument. Daarom is vorig jaar SecureFeed opgericht. Deze onpartijdige
stichting werkt er hard aan alle bedrijven die mengvoeders, voedermiddelen en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders leveren,
in één borgingssysteem voor voedselveiligheid onder te brengen.

Wat is het doel?
Doel van de stichting is het ontwikkelen en beheren van een gezamenlijk programma voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen
(en de leveranciers ervan) voor alle diervoeders in Nederland. Een
daadkrachtige aanpak van risico’s en calamiteiten draagt bij aan het
vertrouwen van overheid en consument in voedsel uit de dierlijke
productieketen. SecureFeed biedt met haar programma deelnemende
bedrijven de gelegenheid om collectief invulling te geven aan een aantal belangrijke voorwaarden van het GMP+ schema. De stichting is het
centrale aanspreekpunt voor ketenpartners en externe partijen als het
gaat om voedselveiligheid in de diervoedersector.

Hoe streng is streng?
Diervoederbedrijven die de voedselveiligheid goed willen borgen,
kunnen zich bij SecureFeed aanmelden. De toelatingseisen zijn streng.
Zo worden alle leveranciers en de producten die ze leveren aan een
risicobeoordeling onderworpen. De uitkomsten komen in een databank te staan. Aanvullend is er een monitoring- en auditprogramma.
Ook vinden verplichte bedrijfsbezoeken plaats om te controleren of en
hoe voedselveiligheid wordt geborgd. Pas als een bedrijf aan alle voorwaarden voldoet, kan het worden geaccepteerd als volwaardig deelnemer. De acceptatieprocedure duurt zo’n drie maanden na aanmelding.
Aan deelname zijn kosten verbonden.

Wie doet mee?
De zuivelindustrie heeft aangegeven SecureFeed per 1 januari 2016 op
te nemen in de leveranciersvoorwaarden. Dit betekent dat melkveehouders zaken moeten doen met diervoederleveranciers die aan SecureFeed
deelnemen. Op dit moment telt SecureFeed 224 aspirantdeelnemers in
de acceptatieprocedure. De verwachting is dat eind dit jaar zo’n 300
bedrijven zich hebben aangemeld.

Meer weten?

SecureFeed

Kijk op www.
securefeed.eu

CARING FOR FOOD SAFETY
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Colofon
WERKVLOER
De Werkvloer is een uitgave van de Stichting
Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende Bedrijven.
De Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende Bedrijven is eind 2011 opgericht door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en Nevedi.
De Werkvloer wordt sinds 2003 uitgegeven en ver-

Veranderingen in uw privésituatie kunnen gevolgen hebben
voor uw pensioen. Sommige veranderingen moet u zelf melden
bij het pensioenfonds. In andere gevallen krijgt het pensioenfonds veranderingen van de gemeente door. In dit artikel leest
u hier meer over.

editie zal dan digitaal verstuurd worden.

Samenwonen, trouwen of scheiden

Haringsma. Suggesties en ideeën voor de Werkvloer

Wat gebeurt er
met uw pensioen?
P

artner en kinderen

Uw partner en kinderen hebben
recht op een pensioen als u overlijdt. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, krijgen wij dit door van de
gemeente. U hoeft dus niets te doen. Woont u
samen? En wilt u dat uw partner pensioen
krijgt als u overlijdt? Regel dit dan in een notariële samenlevingsovereenkomst. Op molenaarspensioenfonds.nl leest u precies welke
voorwaarden er zijn om recht te hebben op
elkaars partnerpensioen.

Wat moet u doen?
U hoeft uw partner en kinderen niet aan te
melden. Overlijdt u? Dan krijgen wij uw gegevens door van de gemeente. Wij regelen
het pensioen voor uw partner en kinderen.
Woonde u samen? En had u een samenlevingsovereenkomst? Dan stuurt uw partner
uw gegevens naar ons pensioenfonds.

Een relatiebreuk
Gaat u uit elkaar? Dan moet u dat wél
bij het pensioenfonds melden. Na een
echtscheiding krijgt uw ex-partner de
helft van het ouderdomspensioen dat
u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. Dit is een standaardafspraak
rond scheiden. Uw ex-partner heeft
ook recht op partnerpensioen. Maar u
kunt ook andere afspraken maken
over uw pensioen. Woonde u samen?
Dan krijgt uw ex-partner geen deel
van uw ouderdomspensioen. Maar hij
of zij krijgt wel partnerpensioen als u
dit samen regelde in uw samenlevingsovereenkomst. Een voorbeeld:
John (65) was 15 jaar getrouwd met
Corine. Bij hun scheiding kozen zij
voor de standaardafspraak: hun pensioen verdelen. Nu gaat John met
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pensioen. Het pensioen dat ze tijdens hun
huwelijk hebben opgebouwd, wordt verdeeld.
Corine krijgt de helft van wat John in die 15
jaar heeft opgebouwd. Bouwde Corine ook
pensioen op? Dan krijgt John daarvan ook de
helft. Corine kreeg bij de scheiding ook recht
op bijzonder partnerpensioen. Overlijdt John?
Dan krijgt zij dit pensioen.

schijnt vier keer per jaar. U kunt de Werkvloer digitaal ontvangen, stuur een e-mail naar de redactie
van Werkvloer via: info@graancao.nl. De volgende

Redactie
De redactie bestaat uit Nurettin Altundal, Frans
van de Veen, Sjef Verheggen, Ed van Benthem,
Stefan van der Linden, Heleen van Weele en Gepke
kunt u per e-mail sturen naar: info@graancao.nl of
via telefoonnummer: 085 773 19 77. Ook voor vragen
kunt u contact opnemen met de redactie van de
Werkvloer.

Nurettin Altundal, FNV,
0495 43 31 58, n.altundal@bg.fnv.nl

Frans van de Veen, CNV Vakmensen,
076 572 46 70, f.veen@cnvvakmensen.nl

Wat moet u doen?
Gaat u uit elkaar? Meld dit dan binnen 2 jaar
na uw scheiding bij het pensioenfonds.
Gebruik hiervoor het formulier Mededeling
van scheiding in verband met verdeling van
ouderdomspensioen. Dit vindt u bij rijksoverheid.nl. Woonde u samen? En sprak u samen
af dat uw ex-partner pensioen krijgt? Stuur
het pensioenfonds dan een kopie van de
notariële samenlevingsovereenkomst waarin dit staat.
Op de website molenaarspensioenfonds.nl vindt u
meer informatie.

Wat doet de
Stichting Molenaarspensioenfonds?
De Stichting Molenaarspensioenfonds verzorgt voor de
sector van de Graanbe- en verwerkende industrie de uitvoering van het pensioenreglement
en het beheer van de pensioengelden. Dat doet het fonds voor
alle werknemers en gepensioneerden die hierbij aangesloten
zijn of waren. Ook geeft het
pensioenfonds advies en voorlichting over regelingen en
pensioenen.

Sjef Verheggen, De Unie,
06 52 52 20 59, sjef.verheggen@unie.nl

Heleen van Weele, Nevedi,
085 773 19 77, vanweele@nevedi.nl

Gepke Haringsma, Nevedi Services BV
085 773 19 73, haringsma@nevediservices.nl
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